
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief d.d.:  Februari 2020 

 
In Kol. 4:2-4 staat: “Volhardt in het gebed 

weest daarbij waakzaam en dankt en bidt 

tevens voor ons, dat God een deur voor ons 

woord opene om te spreken van het 

geheimenis van Christus.” 

 

Bidden doen we allemaal. Toch zegt God, dat 

Hij gebeden wil zijn, alhoewel Hij al weet wat 

we zullen bidden, voordat we het gedaan 

hebben. Hoe dat precies werkt, snapt niemand. 

Maar gebed is van zo’n wezenlijk belang, dat 

Jacobus zegt, dat we niet hebben, omdat we 

niet bidden. Paulus drukt het ons nog eens op 

het hart. Houd sterk aan het gebed, volhard, 

geef niet op, ook al zie je niets, gewoon 

doorgaan! En wees daarin waakzaam. Laat je 

niet afleiden, er is niets belangrijkers dan 

gebed, zeker als het op de verkondiging van 

het evangelie aankomt, dat kan niet zonder 

gebed. Gebed vraagt om toewijding en om 

discipline. En laat je vermoeidheid je niet 

afleiden, juist dan moet je bidden. Gebed, het 

zevende wapen uit de wapenrusting, is onlos-

makelijk verbonden met het leven van een 

discipel van de Here Jezus. De grootse 

overwinnningen vinden plaats op onze 

knieën.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Inmiddels zijn we alweer terug van onze 

zendingsreis naar Gambia en Ghana en zijn 

weer volop bezig in Zuid-Afrika. Zoals de 

meesten van jullie wel weten was dit de 

tweede reis naar Gambia. We hebben nu 

zowel in Z.A. als ook in Gambia een ministry. 

  

 
 

Op deze link kunt U het filmpje zien van onze 

reis daar:  zendingsreis 2 naar Gambia. 
 
De eerste week hebben we eerst met Moses 

uitgezocht wat we konden kopen voor € 20,- 

aan levensmiddelen. Want we zijn hier in 

Gambia ook begonnen met het uitreiken van 

maandelijkse voedselpakketten aan de zeer 

arme gezinnen. Klik hier hoe u mee kunt doen. 

  

 
 

 

                         website:  

   http://www.immanuelministries.nl/ 
 

 https://www.facebook.com/carly.alkema 
 

          carlyalkema@gmail.com 

       In Zuid-Afrika en Gambia  

 

https://youtu.be/niMVJo-Qj9s
http://www.immanuelministries.nl/pages/sub/3/30303/Act_Gezinsadoptie.html
http://www.immanuelministries.nl/
https://www.facebook.com/carly.alkema
mailto:carlyalkema@gmail.com


We hebben in Zuid-Afrika nu 104 voedsel-

pakketten en zijn in Gambia gestart met 20 

gezinnen maandelijks te voorzien.  

 

 
 

Zo ziet de situaties eruit van mensen die in 

aanmerking zijn gekomen voor een voedsel-

pakket. Hier wonen 9 mensen in die kleine 

ruimte en ze overleven van het wassen voor 

andere mensen, alles met koud water. Voor 1 

wasbeurt ontvangen ze 50 dalasi dat is nog 
geen euro. De prijzen zijn ongeveer gelijk als 

in Nederland voor voedsel dus u begrijpt: ze 

leven zeer ver onder de armoedegrens.  

 

 
      In de warmte is wel alles gauw droog. 

 
    De kinderen worden meteen gewassen 

Ondanks de armoede en de dagelijkse strijd 

tegen de honger en de zeer onhygiënische leef-

omstandigheden is er dankbaarheid, liefde en 

een alomvattende vrolijkheid in Gambia. Een 

rijkdom die de westerse mens niet kent. In dit 

land is 60% van de bevolking ondervoed. De 

mensen zijn heel vriendelijk en behulpzaam en 

verwachten niet dit je ze iets geeft, zoals wij 

dat gewend zijn in Zuid-Afrika. Er is bijna ook 

geen crime in Gambia. Het is er wel erg warm.  

 

 
Op zulke matrassen slapen hele families dan 

samen in 1 kleine ruimte waar alleen nog een 

kleine plek is waar hun kookpotten kunnen 

staan. Ze leven eigenlijk altijd buiten. Maar er 

is in Gambia ook een lang regenseizoen, dus 

hoe ze dat dan doen, is mij een raadsel.  

 
               Dit zijn hun bezittingen 

 
Ze eten rijst als hoofdvoedsel in dit land en       

zo wordt er dus gekookt. 

 

Er loopt maar 1 geasfalteerde hoodweg door 

Gambia met gaten en slechte randen. Er zijn 

totaal geen verkeersregels. Ze halen je zowel 

links als rechts in. Je duwt je auto dus naar 

voren en toetert of zwaait met je hand en ze 

laten je er tussen om over te steken. Heel 

chaotisch. Zodra je van de hoofdweg afgaat, 

zijn er alleen maar heel slechte zandpaden 

met kuilen en gaten. Je moet er echt een 4 x 4 

auto rijden, anders is het geen doen. En toen 

wij er waren was het droog, dus je moet er niet 

aan denken als het regenseizoen is.  

 

 



 
Dit is onze vriend Moses met wie we verleden 

jaar ook hebben opgetrokken. Hij is een junior 

pastor in een grote kerk aan de kust in Bakau. 

Hij heeft in deze kerk op de foto, die een 

dependance is van zijn kerk, jarenlang 

Bijbelstudies gegeven. Hij is heel actief. Hij 

heeft ons ook naar de gezinnen gebracht die in 

aanmerking kwamen voor een voedselpakket. 

Hij heeft een eigen NGO waar wij inmiddels 

nu ook beiden gemachtigden van zijn. Dat is 

geweldig dan hoeven we niet weer de hele 

molen door voor zulke papieren. Hij is niet 

financieel van ons afhankelijk, hij werkt voor 

zich zelf  en zijn vrouw werkt bij een bank. Ze 

hebben 2 lieve kinderen. Hij is degene die 

straks de boel geheel draaiend gaat houden als 

wij er niet zijn. Hij brengt de voedsel-

pakketten rond en is bezig om een stuk land 

in een nederzetting te bemachtigen. Dit is 

niet zo gemakkelijk, deze nederzetting is bijna 

geheel in het bezit van de moslims. In 

Gambia zijn de mensen voor 95% moslim. 

Maar God zal erin voorzien. Als God zegt 

dat we daar moeten zijn, dan zal er ook een 

stuk land komen voor ons. Wat bij mensen 

onmogelijk lijkt, is voor God mogelijk.  

 

    
Hier legt Frans aan Moses de plannen uit voor 

de bouw van een kerk en 2 woonruimten. We 

gaan in Gambia hetzelfde doen als in Zuid-

Afrika. We gaan daar ook koken, zodat de 

kinderen een goede maaltijd krijgen. En 

natuurlijk veel kinderclubs, kerkdiensten enz.  

Frans heeft zondags gepreekt in verschillende 

kerken aan de kust en ook op een avond in een 

kleine nederzetting. Preken onder een boom, 

dat hadden we nog nooit eerder gedaan dat 

was wel bijzonder.  

 

 
 

We hadden 4 dozen met Bijbels en school-

spullen op gestuurd naar Gambia. We hebben 

heel veel mensen kunnen blij maken in deze 

kerken met een Bijbel. Ook bij deze groep, ze 

waren er ontzettend dankbaar voor.  

 
 

 
           Overal voor de zieken gebeden  

 
 



 
          Pinda’s oogsten in nederzetting 

 
Manden maken van takken van palmbomen 

 
            Strijken met kooltjes in een ijzer 

 

Wij kunnen ons niet indenken hoe deze 

mensen elke dag opnieuw in deze moeilijke 

omstandigheden moeten overleven. God heeft 

ons duidelijk laten zien dat wij nog een taak 

hebben om hier in Gambia een ministry op te 

zetten. De Heer had al jaren geleden 

gesproken over een reizende bediening en dat 

is nu tot werkelijkheid gekomen. We zullen dit 

jaar waarschijnlijk nog twee keer naar Gambia 

gaan. In de toekomst gaan we er elk jaar 3 

maanden heen, zo de Heer wil en wij leven. 

De plannen zijn dat wij in de zomer van 2021  

naar Nederland terug gaan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit houdt niet in dat we gaan stoppen, 

integendeel wij blijven de leiders van 

Immanuel Ministries. Maar we moeten toch 

wel wat voorzorgmaatregelen nemen als er 

soms met 1 van ons iets gebeurt, zodat er dan 

een plek in Nederland is om op terug te vallen. 

De bedoeling is dan dat we elk jaar vanuit 

Nederland drie maanden in Z.A. zijn en drie 

maanden in Gambia. We kunnen alles 

aansturen per e-mail, telefoon, WhatsApp enz. 

Dat deden we nu ook. Ook het financiele 

gedeelte blijft dan onder ons beheer.  

 

Dit keer dat we weg waren, is alles piekfijn 

verlopen, alle programma’s gingen gewoon 

door en alle 8 kerkdiensten in de week ook. En 

Moses neemt alles in Gambia waar, hij zal 

straks  bij het gebouw gaan wonen. De Heer 

heeft ons hierin geweldig voorzien. Eind 

februari zal er nog een couple  bij ons komen 

uit Leeuwarden, om te zien wat de Heer zegt 

tot hun, en wat de Heer zegt tot ons. Bidt 

daarvoor.  

 
       Telkens volle diensten in Oupad  

 
              Frans in Plettenberg Bay   

 

Ik kan niet meer vertellen jammer genoeg, 

druk op de link van/naar het filmpje voor 

meer over Gambia. We wensen u allen Gods 

onmisbare Zegen toe. In Hem, Frans en Carly 

Alkema, vanuit een zeer warm Knysna.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Voor adreswijzigingen, aan-of                                        Eventuele giften: 

                                              afmeldingen nieuwsbrieven:                                          Immanuel Ministries voor de zendings-               

                                              B. Buurman, Stinswei 5-10                                           missie van Frans en Carly Alkema   

                                              9269- TD- Veenwouden                                                

                                              e-mail: bendokkum@live.nl                                         IBAN NL 95 RABO 0362209537. 

                                                                                                                                                         

                                             Voorzitster van ons Thuisfrontcomité       Deze giften zijn aftrekbaar voor de 

                                             Tj. Joustra  Tel: 058 – 2561595        belasting want ze hebben een ANBI status 

                                             e-mail: j.a.joustra@kpnplanet.nl        http://www.immanuelministries.nl/ 
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